InnoKenn diagnosztikai eszköz útmutató

Az InnoKenn diagnosztikai eszköz lehetővé teszi, hogy felbecsüljék a vállalkozás innovációs
képességét. Az innovatív vállalkozás tipikus ismérveinek sorát öleli fel. Ezeket az ismérveket
kijelentések formájában jeleníti meg. Az eszköz arra kérdez rá, hogy ezek a jellemzők milyen
mennyiségben és milyen minőségben vannak jelen, illetve, hogy egyáltalán jelen vannak-e.
Értékelt ágazat
Első lépésben kérjük, határozza meg azt az ágazatot, vagy részleget, amelyet első sorban értékelni
kíván, a lehető legtágabban: az egész üzem, vagy egy ágazat, esetleg csak egy részleg? Ezt itt
szükséges rögzíteni.
A felmérés a

érinti.

Értékelő skála
Az értékelés egy öt fokozatú skálán történik:
Mindig igaz

Többnyire igaz

Részben igaz

Ritkán igaz

Soha nem igaz

Mindig igaz:

1. érték - a kijelentés minden területre, vagy minden személyre igaz.

Többnyire igaz:

2. érték - a kijelentés szinten minden területre, vagy minden személyre igaz.

Részben igaz:

3. érték - a kijelentés csak részterületekre, vagy bizonyos csoportokra igaz.

Ritkán igaz:

4. érték – a kijelentés csak kevés területre, vagy személyre igaz.

Soha nem igaz:

5. érték – a kijelentés egyik területre, vagy személyre sem igaz.

Az 1. érték a legjobb értékelés, az 5. érték pedig a legrosszabb értékelés. Amennyiben nem áll
rendelkezésére elég ismeret az értékeléshez, kérjük használja a „Nem tudom megválaszolni”
lehetőséget.
Példa: Vállalkozásunk megfelelő mértékben fektet be a továbbképzésbe:
Mindig igaz

Többnyire igaz

Részben igaz

Ritkán igaz

Soha nem igaz

X
Válasz: többnyire igaz – vagyis a vállalkozás szinte minden ágazatánál elegendő forrást biztosítanak a
továbbképzésre, szinten minden munkavállaló számára, szinten minden végzettség és tevékenység
szerint.
Értékeléssel kapcsolatos megjegyzések:
Fontosak a saját tapasztalatai a vállalkozás innovációhoz való viszonyáról.
Kérjük, az értékelést a jelenlegi helyezte végezze el.
Kérjük, a kijelentéseket nyíltan és őszintén értékelje.
Nincsenek jó, vagy rossz válaszok.
Kérjük, csak egy választ jelöljön meg.
Csak abban az esetben használja a „Nem tudom megválaszolni” lehetőséget, ha semmilyen ismerete
nincs az adott témáról.
A kitöltés kb. 20 percet vesz igénybe.
Minden megkérdezett azonos kérdőívet tölt ki.
Az eredményeket csoportok szerint összegzik, és az átlagos trendeket számolják ki.

